
Kulisy wielkiej manifestacji narodowej, odbytej 15 paździer 

W jesieni 1913 roku widać już było,że Austria i Niemcy nie 
będą w etanie prowadzić dalej wojny przez zimę i że naród po-
lski uzyska w niedługim czasie możność swobodnego zdecydowa-
nia o swym losie.Zarówno lewica jak i prawica mobilizowały go-
rączkowo siły i przygotowywały się do chwili rozstrzygającej. 
Socjaliści wszelkich odcieni uzyskanie niepodległości wiązali 
z przeprowadzeniem mniej lub bardziej radykalnych reform społe-
cznych i ustrój owych;obóz zaś narodowy wysuwał na pierwszy 
plan cele polityczne oraz jedność narodową,a reformy społe-
czne stawiał na dalszym miejscu bądź nie wypowiadał si^ jasno, 
do czego dąży pod tym względem.Inna kwestia,że takie stanowi-
sko odpowiadało w znacznym stopniu ówczesnym poglądom większo-
ści obywateli,którzy nie byli objęci wpływami socjalistów 
bądź ludowców i pragnęli przede wszystkim odzyskania państwa 
własnego,odkładając sprawy sporne na później. 

tym stanie rzeczy lubelski obóz narodowy, którego organem 
był„0-łos Lubelski" a aktywem miejskim Zjednoczenie Narodowe i 
-'„lub Społeczny proklamował na 15 października 1918 roku wie-
lk • manifestację,tącznie ze strajkiem powszechnym w mieście. 
1'afcą sam;} manifestację wyznaczyli socjaliści na następny dzień 
tj.lb października. 

Program manifestacji 15 października przewidywał naboże-
ństwa z patriotycznymi kazaniami w kościele Podominikańskim, 
PowizytkowsKim i w Katedrze,skąd zebrani aieli ruszy; pocho-
dem przez KrakowsKie Przedmieście pod Ogród Saski.Tutaj po 
przemówieniach por.Jana Marcińczyka i Stanisława Gajewskiego 
miała być zgłoszona przeze mnie rezolucja,w której żądano: 

I /Natychmiastowego zaniechania rekwizycji i wywozu z kraju 



wszelkiego rodzaju mienia. 
2/ wypuszczenie więźniów politycznych z więzień, 
3/zniesienia okupacji i zaborów oraz całkowitego usunięcia 

się ze wszystkich ziem polskich obcych organów państwowych i 
obcych wojsk,celem umożliwienia powstania niezależnego rz**du 
polskiego. 

Program manifestacji nie przewidywał wyboru żadnej delegacji 
dla złożenia rezolucji austriackiemu generalnemu gubernatorowi. 
Zamierzano natomiast,o ile cenzura zezwoli,umieścić rezolucję 
w^łosie Lubelskim".Ale złożyło się tak,że w przeddzień* ,tj• 
14 października otrzymałem od cenzora jadra Alfreda Wysockiego 
wezwanie,abym koniecznie stawił się u niego nazajutrz w godzi-
nie akurat wyznaczonej na koniec manifestacji.Byłem tym zrozpa-
czony, ale nie mogłem zignorować wezwania cenzora i musiałem 
prosić Stanisława Gajewskiego,aby zgłosił sam po swoim przemó-
wieniu przygotowany rezolucję,a ja udałem się w wyznaczonym 
czesie do dra Wysockiego. 

Ten w dłuższym przemówieniu przekonywał mnie,że pismo nie 
może być nadal rejdagowane w tak wrogim nastawieniu do państw 
centralnych i że on sam na wielkie kłopoty z powoduffCrło6u Lube-
lskiego, gdyż nawet jeden z moich artykułów warszawska kancela-
ria gen.gub.Beselera wysłała aż do Wiednia, jako dowód niedopu-

ici 
szczalnie liberalnej cenzury austriackiej i aoYiym idzie,o ile 
nie zmieniłbym sposobu re^a^ottania pisma, z przy kroici \9 ale 
byłby zmuszony je zamknąć. 

Ponieważ dra Wysockiego uważałem za dpbre^o Polaka i nie 
obawiałem się być wobec niego zupełnie szczerym,oświadczyłem, 
że rozmowa nasza jest co najmniej spóśnionfęgdyż państwa centra-
lne wojnie właściwie już przegrały,a jego liberalna cenzura bę-
ozie niedługo dla niego chlubą,natomiast, jeśliby zamknrrłf,(xłos 
Lubelski",zmusiłby nas tylko do wydawnictw nielegalnych. 



Wtem rozległ cię Dzwonek telefoniczny i z rozmowy,prowadzo-
nej przez dra Wysockiego,zorientowałem się,że gen.Lipó^dak daje 

» 

mu osobiście polecenie,aby przesłał do prasy komunikat,iż w 
dniu 16 października zostanie wypuszczonych z Zamku Lubelskiego 
42 więźniów politycznych.Wtedy przeszła mi do głowy myśl,że mo-
żnaky by wykorzystać tę nie znaną jeszcze nikomu wiadomość dla 
wzmocnienia efektu naszej manifestacji w ten sposób,żeby wytraś 
na wiecu delegację,która udałaby się do gen.gub* Lipośćaka i 
zażądała wypuszczenia więźniów politycznych.Zaprzestałem więc 
momentalnie dalszej dyskusji i starałem się jak najszybciej wy-
dostać od dra Wysockiego,aby zdążyć na wiec przed jego zakoń-
czeniem. 

To też po opuszczeniu gabinetu dra Wysockiego wsiadłem na-
tychmiast do dorożki i kazałem jechać jak najszybciej pod Ogród 
Saski. Na szczeście Majewski jeszcze przemawiał z balkonu na par-
terze naprzeciw ogrodu. Nie mogąc si$ jednak przedostać do niego 
przez ciżb* ludzi,napisałem na karteczoe 5 nazwisk osób,które 
zauważyłem,polecając,aby zgłosił je jako delegację do gen.gube-
rnatora. Was tę pni ©puściłem karteczk<iww kurs ze słowami „podać 
mówcyffZ niepokojem śledziłem,jak karteczka posuwała się n&p-
przód nad głowami z rąk do rąk aż stojąoy człowiek pod balkonem 
wyciągnął rękę do Majewskiego. 

..iajewski ,przeczytawszy karteczkę,zrobił zdziwioną minę, 
gdyż,k$* jak już wspomniałem,nie był przewidziany wybór żadnej 
delegacji,ale mając do mnie zaufanie,zalecił po przeczytaniu re-
zolucji wybór również delegacji,która zażądałaby od gen.Lipo-
sdaka wypuszczenie więźniów politycznych,co było zresztą w zgo-
dzie z przeczytaną rezolucją. Do delegacji zostali wybrani:zie-
mianin-Stefan Plewiński,włościanin-Szczepan Wróbel,ja oraz je-
szcze dwóch przedstawicieli miasktórych,niestety,nazwisk nie 



pamiętam i nie udało mi się ustalić,gdyż odnośnego numeru„Głosu 
Lubelskiego" w roczniku nie znalazłem,a^Ziemia Lubelska" nie 
uważała za pożądane reklamować mojej osoby i ograniczyła się 
do poaania,że do^en.gubernatowa udała się delegacja pod prze-
wodnictwem Stefana Plewińskiego,bez wjnut wymienienia pełnego 
składu. 

Tak powstała delegacja eKierowała się na Plac Litewski do 
generalnej gubernii a za nią razem kilkunastotysięczny tłum 
zebranych nu wiecu, gdy zbliżyliśmy się do Placu Litewskiego, 
przed gmachem gubernii stał już kordon wojska z bagnetami,a 
we wszystkich wejściach umieszczono karabiny maszynowe.Tłum 
podszedł do wojska na odległość trzech kroków i,wezwany przez 
oficerów do zatrzymania si<t, stanął. Po dłuższych pertraktacjach 
wpuszozono delegacji na pierwsze piętro a następnie do gabine-
tu gen.Lipośćaka. 

Po zapytaniu się o co nam chodzi i wyrażeniu przez delega-
cję żądania wypuszczenia więźniów politycznycn,gubernator udał 
zaskoczenie i oświadczył,że musi się naradzić z najbliższymi 
pracownikami.Przy tych słowach gubernatora z trudem powstrzy-
mywałem śmiech.Narada trwała kilkanaście minux,po czym gube-
rnator oznajmił nam,że w uwzględnieniu wytworzonej się wyją-
tkowej sytuacji bierze na swoj^ odpowiedzialność zwolnienie 
42 więźniów politycznych. 

Otrzymawszy tę wiadomość zeszliśmy zadowoleni na dół,a ja 
powiadomiłem zebranych Msudfc^utwtB ze schodków kościoła garni-
zonowego o ustępstwie ûbernata\?la.> le z tłumu rozległy się li-
czne głosy-niech zwolnią wszystkich więźniów politycznych.Zdzi-
wiony gwałtownością żądania ,rozejrzałem się wokoło i soostyte-
głem w tłumie kilkunastu znanych mi działaczy peesowskich oraz 
lewicy socjalistycznej.Od razu zrozumiałem,dlaczego zmienił się 



radykalnie nastrój tłumów w czasie naszego pobytu na górze u 
generalnego gubernatora. Najwidoczniej socjaliści wmieszali się 
nieoficjalnie Międzyczasie ćo zebranych, przed gubernią i spo-
wodowali ich usztywnienie,może w nadziei,że gdybyśmy nie chcie-
li dalej interweniować,oni objęliby kierownictwo zebranych. W 
rozognionych twarzach widać było,że tłum zdecydowany jest na 
wszystko. 

Me przewidziałem zamury socjalistów,którzy cucąc postawić 
yias w sytuację bez wyjścia,sami mirro woli pozbawili się :;łóvne-
go hasła własnej manifestacji,zapowiedzianej na dzień następny, 
i na m5j wniosek udaliśmy się po raz drugi do gubernii.Tym ra-
zem gub. Lipośćak zarzucił nam w ostrych słowach podburzanie mas. 
Odpowiedzieliśmy,że tłumów podburzać nie trzeba było,bo taki w 
tych dniach jest n&strój całego społeczeństwa i,ai±« o ile nie 
zostanie spełnione żądanie wypuszczenia wszystkich więźniów po-
litycznych, niewątpliwie poleje się krew, 

Cenerał znów udał się ha naradę z najbliższymi pracownika-
mi.Tym razem,zdaje się ,naradzał się naprawdę i po pewnym cza-
sie powiadomił nąffże zwolnionych zostanie jeszcze dodatkowo 
20 więźniów politycznych. 

V\/Ldząc zdenerwowanie i ustępliwość gubernatora,zaczęliśmy 
wysuwać jeden przez drugiego różne żądania,stanowiące aktualne 
bolączki ludności.?', rezultacie ^en.Lipo^ćak zgodził się, oprócz 
wypuszczenia 20 więźniów politycznycn,jeszcze na: 

l/zniesienie rekwi&jg£i na rogatkach produktów wwożonych 
do miasta, 

2/znieeienii. przymusowej młocki po vvsia.cn za pośrednictwem 
oddziałów vToji-kowycn, 

3/zniesienie rekwizycji -̂ ioilu i masła, 
4/zezwolenie włościanoA na swobodny przemiał zboża, 



5/ oddanie Polskiej Centrali Handlowej całego zapasu suro-
wców, będących w posiadaniu austriackiej Centrali Surowców. 

Otrzy;jst*wszy tak znaczne ustępstwa,które bodaj przekraczały 
kompetencje generalnego gubernatora ^ ^ ś ż t 

zeru zebrani zaaowolą się nimi i spokojnie rozejdą do domów.&x±e 
Ale nic podobnego.Zaledwie zdążyłem wyliczyć,znów ze schodków 
iiościoła garnizonowego,wsz,vstkie uzyskane ustępstwa,gdy rozległo 
się,ty$ razem już powszecnne ,wołanie,riaa£ofnieć,i zwolnią wszy-
stkich więźniów poiitycznycni? 

Sytuacja stawała six coraz groźniejsza i wtedy lepiej zrozu-
miałem psychologię tłumu niż na poaetc.wie wszystkich przeozyta-

. i nych dotCidykoiążek. 
Ody powróciliśmy jeszcze ra.z na górę generał Liporfćak nie 

posiadał się z oburzenia.krzyczał,że zacnomijeray eię jak niepo-
czytalni, że powinniśmy przecież -zrozumiejfże w razie uwzględnie-
nia naszych żąda«,p5jdzie pod s^u wojskowy,i że powinniśmy użyć 
swego wpływu na uspokojenie tłumów.My zaś operowaliśmy w dalszym 
ci >gu tym samym argumentem,że tłumy zdecydowane są na wszysstko 
i stacjonowane pod gubernią wojsko nie będzie w stanie opanować 
sytuacji, 

ooec nieustępliwego naszego stanowiBka,generalny gubernator 
jeszcze raz naradził się ze swoimi pracownikami i następnie 
jswiadczył: nam,że od razu nie może podać ż^anej liczby dalszych 
więźniów politycznych,którzy zostaną zwolnieni,ale polecił odpo-
wiednim urzęanikofl zH&ią&i natycmuiust do pracy nad przejrzeniem 
wszystkich tikt oekarżenib i zostaną zwolnieni następnego dnia 
w całej okupacji wszyscy więźniowie polityczni oraz aresztowani 
żołnierze polscy i byli legioniści,przeciwko Którym nie ma za-
rzutu zwykłych przestępstw, tj • Kradzieży f rabanku, zabójstwa itp# 
^ wyniku zaa badań zostanie u e legać ja powiadomiona jeszcze dzi-



eiaj o godzinie 16. 
Zeszliśmy na dół,a ja jeszcze raz ze schodków kościoła 

garnizonowego podc*.łea,co uzyskaliśmy i wezwałem zebranych do 
i i 

rozejścia się.Tya razem posłuchano wezwania. 
3dy przyszedłem z powrotem na Plac Litewski o godzinie 16f 

zobaczyłem ku mojemu zdumieniu,że zebrały si* jeszcze większe 
tłumy, wprost prawie Cc*ła polska ludność Lublina z dwiema 
orkiestrami,a mianowicie strażacką i kolej ową, przygrywającymi 
na przemian różne pieśni patriotyczne.Wszak to mtwtiTlBjimam 
±M±mjaaadLĄja±mc±*xx miała być podana lista wyznaczonych do 
zwolnienia więźniów politycznych oez względu na ich przynale-
żność partyjną. 

Ka górze w gubernii zauważyliśmy,że Austriacy są szalenie 
wystraszeni i wobec tego postanowiliśmy zażądać,aby w Lubli-
nie więźniowie polityczni zostali zwolnieni nie następnego 
dnia,jak to zapowiedział generalny gubernator,lecz zaraz. 
Ostatecznie po wzajemnym przekonywaniu się delegacja otrzyma-

li 
ła oa szefa komisariatu cywilnego,radcy Mullera,kopię listy 
więźniów,mających być zwolnionymi z Zamku Lubelskiego nie-
zwłocznie. 

Z listą tą delegacja udała si<i zarazi na ZameJk, odprowa-
dzana przez tłumy,zebrane na Placu Litewskim.Tymczasem na 
Zamku,w obawie przed możliwymi ekscesami,zarządzono ostre po-
gotowie straży więziennej i nawet wystawiono na mury karabi-
ny maszynowe. 

Ale manifestanci zachowywali się spokojnie,więc wpuszczo-
no delegację do środka Zamku i rozpoczęło się sprawdzanie 
listy oraz załatwianie innych iormalności,związanych ze zwo-
lnieniem więźniów politycznych. Czynności te trwały do godzi-
ny 18.Tymczasem zebrane przed Zamkiem tłumy wznosiły różne 



okrzyki i śpiewały pieśni patriotyczne oraz rewolucyjne,bądż 
słuchały muzyki orkiestr. 

Gdy wreszcie pierwsi więźniowie BLSL ukazali się w bramie, 
chwycono ich na ręce i długo wiwatowano,podrzucając do góry. 
Ostatecznie utworzył się olbrzymi pochód na czele z orkiestra-
mi, za którymi postępowali więźniowie polityczni,delegacja i 
reszta manifestantów. 

Pochód skierował się ulicą Grodzką nu *irakowskie Prze-
dmieście. Po drodze jednak więźniowie,którzy mieszkali na po-
bliskich ulicach,zaczęli wymykać się do swoica domów,a ka-
żdemu z nich towarzyszyła część uczestników pochodu.W ten 
sposób liczba osób,przyjmującycn udział w pocnodzie,stopnio-
wo nalała i pod Pomnik Unii lubelskiej na Placu Litewskim 
aotarła już zaleawie niecała poiowa początkowo zebranych. 
Tutaj pod Pomnikiem Unii przemówi£o jeszcze dwóch więźniów 
i pochód rozwiązał się. 

Wtedy dopiero odetchnąłem z ulgą,że nie stałem się mimo-
wolnym powodem ofiar w ludziach,lecz ty lico przyczyniłem się 
do uzyskania od Austriaków poważnych ustępstw dla ludności, 
a przede wszystkim wcześniejszego zwolnienia licznych wię-
źniów politycznycn,którzy nie byli przewidziani w zleconym 
komunikacie przez gen.gubernatora doktorowi Wysockiemu. 

Urządzony następnego dnia pochód socjaiistyczny,zakóń-
czony manifestacją też pod pomnikiem unii,zaoiał zgromadzić 
już tylko kilkaset osób,a w dodatku ujawnił on całkowitą ro-
zbieżność pomiędzy pepeesowcami a lewicą socjaliotyczną,któ-
rej mówca rzucił hasło:„precz z armią".Emocje dnia poprze-
dniego rozładowany najwidoczniej psychiczne napięcie ludno-
ści Lublina. 



Czy zamach lubelski Daszyńskiego był nieunikniony? 

Aby móc odpowiedzieć na postawione w nagłówku pytanie,na-
leży pierw przeanalizować cały szereg błędów o nieodwraca-
lnych następstwach,popełnionych przez przywódców Ligi Narodo-
wej^ czasie okupacji Kongresówki. 

Za pierwszy i największy błąd uważam nierozumienie potrze-
by stworzenia sprężystej organizacji o charakterze wojskowym, 
zdolnej do ujęcia mas w karby i pokierowania nimi w chwili 
rozstrzygającej./ istniały przecież wszelkie objektywne wa-
runki dla powołania do życia takiej organizacji przez obóz, 
którego zwycięstwo ideologii było jasne ix± dla większości 
społeczeństwa,przynajmniej od połowy 1917 roku.O utworzenie 
takiej organizacji upominałem się niejednokrotnie,lecz za-
wsze bezskutecznie. 

Oprócz organizacji o charakterze ściśle wojskowym trzeba 
było starać się o stworzenie jeszcze drugiej organizacji 
bardziej masowej,a obejmującej wieś i miasto.Taka organiza-
cja była też do utworzenia,trzeba było tylko nie skąpić pie-
niędzy i zdobyć się na niezbędne ofiary w sprawie reformy ro-
lnej i uwzględnienie słusznyca postulatów robotniczych. 

Ale mimo vszystko nastrój społeczeństwa w samej Warsza-
wie i okupacji niemieckiej oraz w Wielkopolsce i Małopolsoe 
był tak zdecydowanie sprzyjający orientacji koalicyjnej i 
zgodnemu współdziałaniu wszystkich partii,że nawet i bez wy-
mienionych organizacji można było uzyskać przynajmniej zno-
śny kompromis,gdyby nie popełniono dalszych błędów. 

Z chwilą zwrócenia się Niemców do Wilsona z prośbą o po-
kój ,niewątpliwe było,że kończy się okres okupacji austriacko 
-niemieckiej. To też licząc się z ogólną sytuacją międzynaro-
dową oraz nastrójami,panującymi wśród olbrzymiej większości 



społeczeństwa,Kada Regencyjna zamianowała w dniu 23 paździe-
rnika ,bez uprzedniego porozumienia eię z okupantami,gabinet 

/ 

Józefa Swie-^żynsKiego. 
Jeszcze w czasie ustalania składu rządu Swieżyński zupe-

łnie słusznie,aczkolwiek niedołężnie,usiłował porozumieć się 
z centrum i lewicą demokratyczną,aby stworzyć rząd koalicyjny. 
Ale z pertraktacji wynikało niezbicie,że lewica właściwie nie 
chce rządu koalicyjnegó,tylko takiego,w którym miałaby bezwzglę-
dną przewagę bądź rządu wyłącznie własnego. 

Tutaj należy zaznaczy~,że we wszystkich spaYUch orienta-
cyjnych stronnictw polskich,układach i zabiegach o stworzenie 
faktów dokonanych w dziedzinie budowy państwa po jednej lub 
drugiej stronie frontu,SDiŁPiL oraz lewica PPS udziału nie przy 
jmowały.Oanosiły się one jednakowo wrogo do wszystkicn państw 
Zachodu,które oskarżały o imperializm i głosiły hasło rewo-
lucji światowej,po zwycięstwie której istnienie oddzielnego 
państwa polskiego nie będzie potrzebne. Były też najwięcej prze-
śladowane przez okupantów. 

Wracając do rządu Swieżynskiego należy postawić pytanie, 
jakie wyciągnął wnioBki z usunięcia się lewicy demokratycznej 
od udziału w tworzonym przez niego rządzie a także odmówienia 
przez Rydza Śmigłego współpracy przy organizowaniu armii? 

Zdawałoby się najprościej,że skoro lewica nie chce wejść 
w skład rządu koalicyjnego,to ma widocznie jakieś inne plany 
i trzeba jak najszybciej stworzyć silne oparcie dla rządu,a 
przecie wszystkia obsadzić stanowisko ministra spraw wojskowych 
przez człowieka nie należącego do kliki Piłsudskiego i wybi-
tnie energicznego/np.Wład.Sikorskiego/,zdolnego zaimprowizować 
w krótkim czasie taką ochotniczą siłę wojskową,jeśli nie mo-
żnaby jesze zupełnie jawnej,to na wpół tajną,z którą lewica 



mueia£aDy się uczyc poważnie. 
Lecz Swieżyński nie obsadza w ogóle teki ministra spraw 

wojskowych,cnoćby jako walor do późniejszego przetargu,lecz 
rezerwuje ją dla Piłsudskiego,przez co automatycznie przyzna-
je mu sam nadrzędne stanowisko,przynajmniej w sprawach woj-
skowycn,jeśli nie i we wszystkich innych. 

My,członkowie Zjednoczeni^ Narodowego w Lublinie,zdawa-
liśmy 8obie doskonale sprawę z konieczności posiadania jakiejś 
siły zorganizowanej .i\rie będąc w stanie stworzyć na własną rę-
kębrganizacji ściśle wojskowej ,staraliśmy si<i przyczynić do 
powstania przynajmniej jakiejś rozszerzonej milicji obywate-
lskiej #\v tym celu zostało zwołane w dniu 16 października 
specjalne zebranie stowarzyszeń i zrzeszeń lubelskich.Zebraniu 
przewodniczył Feliks Woazinowski,a sekretarzowałem ja.Referat, 
uzasadniający potrzebę utworzenia Straży Bezpieczeństwa Publi-
cznego ,wygłosił inż.Mastalerz,już współdziałający z nami.Po 

również 
dyskusji,w które^Yzabierałem głos między innymi,uchwalono po-
wołać do życia Straż Bezpieczeństwa Publicznego w porozumie-
niu z milicją miejską i Sokołem,którego byłem prezesem.Napływ 
ochotników od razu był wielki. 

Też w 5 ani po utworzeniu rządu Swieżyńskiego Zjednocze-
nie Narodowe zwołało w dniu 28 października wiec publiczny. 
Był to pierwszy wie*C legalny Zjednoczenia.Wiec zagaił Jan 
Durys,a przewodniczył dr Bronisław Galewski.Zasadniczy referat 
został wygłoszony przeze mnie,po czym przemawiał jeszcze Sta-
nisław IJajewski.^iec uchwalił rezolucję o poparciu rządu Sx 
Swieżyńskiego. 

: le nie skończyły się głupstwa popełniane przez leaderów 
obozu narodowego w Kongresówce.Nie mogąc dojśj do porozumie-
nia z lewicą,powinien rz.̂ d Swieżyńskiego połączyć wszystkie 
pozostałe czynniki polityczne,bez względu na icn przeszłość, 



a przecie wszystkim stanąć mocno przy Kadzie Regencyjnej , jako 
głównym czynniku stabilizacji, ty mbardziej że przynajmniej 
od pokoju brzeskiego zachowywała się ona z całą godnością i 
można powiedzieć z dużą odwagą cywilną.Właściwie trudno było 
zarzucić coś innego regentom,jak to,że zostali mianowani po-
czątkowo przez cesarzy państw centralnych.Ale przecież i Pił-
sudski przyjmował rożne nominacje,zresztą od znacznie niż-
szy c:i czynników niemieckich i austriackich,a nie przeszka-
dzało to rządowi SwieżyńsKiego traktować go ze szczególnym 
respektem i rezerwować dla niego tekę ministra wojny.W gru-
ncie xxx rzeczy pomiędzy Piłsudskim a regentami isniała jedy-
nie ta różnica w tym względzie,że,nie mogąc uzyskać pożąda-
nej samodzielności przy [tworzeniu wojiika, przeszedł do opozycji 
i został aresztowany ,a regenci bez aresztowania sami wzięli 
sobie samodzielność już w lutym 1913 roku,ogłaszaj^c,że„odtąd 
władzę swą czerpać będziemy z woli.narodu.M 

Rząd Cwteżyńskiego nie rozumiał tego i zamiast popierać 
Radę Regencyjną wydał bez żaunej konieczności w dniu 3 listo-
pada 1918 r.odezwę,v. której usuwał Radę Regencyjną od Y/ładzy 
i zapowiadał utworzenie rządu narodowego w porozumieniu z 
,.polskimi stronnictwami,przedstawiającymi lud polski," 

Przez czyn ten poderwał gruntownie autorytet Rady Regen-
cyjnej i izolował ją ostatecznie od społeczeństwa,gdyż nie 
mogła już ałużej opierać się na samych akt;,wistucn narodowych, 
a w opozycji ao niej znajdowali się aktywiści lewicowi oraz 
odtąd cały pasywistyczny obóz narodowy.pośrednio zaś przez 
obniżenie autorytetu Raay Regencyjnej,brak normalnego rządu 
i publiczne przyznanie w odezwie,żeffpracujący lud polski11 

reprezentuje wyłącznie lewica przygotował rz-,a Swieżyńskieg£ 
grunt dla zamachu lubelskiego 



Osobiście uważam,że wydanie odezwy z uniti 5 listopada,po-
wodującej dymisja rządu Swieżyńskiego i skazującej Radą Re-
gencyjną na konieczność oddania władzy w ręce Piłsudskiego 
jako jedynego wyjścia z sytuacji z honorem,było wydarzeniem 
zwrotnym,przesądzającym dakszy bieg wypadków w iaistorii po-
wstania państwa polskiego,co nie jest dotŁv cjczas dostatecznie 
uwzględnione przez pois£icn pisarzy politycznych. 

Zanach lubelski ułatwił rząd lv,ieżyńskiego jaszcze i przez 
inne poeunięcie.Trzeba było nie mieć zupełnie wyobraźni poli-
tycznej, by nie udawać sobie sprawy przy końcu pai.azierni&a 
1913 roku,że Austria rozwali się p±BxxX pierw niż Uiemcy i 
że wcześniej w o&upacji austriac&iej powstaną warunki dla 
przejawienia się niezależnej akcji rządu polskiego.Z tej ra-
cji należało mianować na jiomisarza C-eneralnego Kządu Polskie-
go na okupację austriacką człowieka nie tylko o dużym wyro-
bieniu politycznym,lecz przeae wszystkjun o wybitnycn zdolno-
ściacn organizacyjnych oraz energii,gdyż do _ublina,w razie 
trudności z Niemcami,powinien móc przenieść oię z Warszawy 
rząd. wraz regentami. 

Zamiast takiego przedstawiciela rząd Swieżyńskiego miano-
wał w dniu j>0 października /Ui..isarzem Generalnym Juliusza Zda-
nowskiego, ziemianina z miechowskiego,człovrfieka osobiście ba-
razo poż ̂dnego,azlacnetnego i światłego,ale o charakterze ła-
godnym, a co ważniejsze,uie zdaj ącego s jbie -prawy ani z na-
strojów podnieconego spoieczenatwa,ani z wyjątkowej roli,jaką 
powinna w ty*a fcyjj^pskawym mo.uencie odegrać okupacja austriacka, 
w której praktycznie wradza Austriaków już nie istniała i ka^ 
żdy mógł po nią sięgnąć,słowem,cztowieka może doskonałego dla 
czasów normalnycii , ais nieodpowiedniego dla przełomowych 
dni listopadowycn.. dodatku z c-iwiią otr^ynania nominacji na 



komisarza, Zdanowski przestał zupełnie kontaktować się/Ligą 
Narodową i zaczął działać zupełnie niezależnie,,przez co 

usunął się spod wpływu na niego tej organizacji. 
i:b>iL zaś,zamiast żądać natychmiastowego zniesienia okupa-

cji i przejęcia w swe ręce całości władzy,uiożył z urzędnika-
mi gubernii kalendarzyk stopniowego przejmowania poszczegó-
lnych agend aż do końca listopada. Stosownie do powyższego po-
rozumienia gen.gub.Lipośdak o^io^ił >1 października 1918 r. 
odezwę,w której zapowiadał oddanie auministracji w ręce po-
lskie z dniem 1 grudnia 131o roku. 

. chwilitgdy w Krukowie już 27 października powstała Po-
Lska Komisja Likwidacyjna,a 21 października dokonano rozbro-
jenia odwachu i załogi austriackiej; gdy pozostałe ludy mona-
rcnii od razu brały władzę w swe ręce gdy nawet w Warszawie 
rząd i rada Regencyjna tćtk silnie nacisnęły .Niemców, że ^ea. 
gub.3essler zgodził ^ię ouuać dowództwo naa armią polską z 
dniem 1 listopada a administrację i aprowizację Kraju z gubernia/ 
aniem 15 listopada, to tylKO w Lublinie .niała trwa^ generalna' 
do końca listopada. 

Kiedy przeczytałem w redakcji „Głosu Lubelskiegg"kOuiunikat 
gen.Lipo^ćaka,nie wieaząc nic o układzie z nim komisarza Zda-
nowskiego, ogarnęła mnie wściekłość i pobiegłem zaraz wyburzo-
ny do pryyy&tnego -mieszkania tego ostatniego.?* urodzę wyobra-
żałem sobie , że o.uL'i panować tac* wielki ruca różnjc.i ludzi, 
że tworzy sie przy Zdanowskim sztab$który zaraz obejmie admi-
nistrację cywilny i wojskową.Tymczasem co zobaczyłem?Drzwi 
otworzyła mi sama pani Zdanowska.Przywitawszy się z nią,wjb® 
wpadłem jak bomba do gabinetu kom. Zdanowskiego.*-, iedzał sam, 
a w sąsiednim pokoju jego osobisty sekretarz,Stefan ftoiński. 
Wszędzie grobowa cisza. 



Zaledwie przywitałem się i jeszcze nie zdążyłem usiąść , 
gdy zacząłem zaraz mówić zdenerwowanym głosem: „Ten Lipośćak 
zwariował. On wyobraża sobie,że będzie gubernatorem do 1.gru-
dnia. Trzeba od razu przejąć władzę. 'Aoże pan dysponować Strażą 
Bezpieczeństwa,Sokołem i dowborczykami.Na jutro zwołamy taką 
nanifestację,jak 15 października i pójdziemy do gubernii na 
czele z panem objąć natychmiast władzę. Jeżeli wtedy przestra-

Lipodćak 
szył sięTcTo tego stopnia, że wypuścił z Zamku Lubelskiego 
wszystkich więźniów politycznych,to tymbardziej ustąpi obecnie 
Ale komisarz Zdanowski zaczął się śmiać serdecznie i zaxyxx 
zapytał,czy aby nie mam gorączki?Wszystko to jest-powiedział-
niepotrzebne, ponieważ fłLipod<5ak wcale nie sprzeciwia się odda-
niu władzy choćby natychmiast,ale on sam nie chce tego,bo 
obawia się bałaganu.Po co robić zamieszanie,kiedy można wszy-
stko załatwić spokojnie i planowo. Kalendarzyk obejmowania 
agend został już uzgodniony z gen.Lipodćakiem i nie ma powo-
du do zmieniania go",po czym przeczytał mi poszczególne te-
rminy. 

Próbowałem sprzeciwiać się i dowodzić konieczności naty-
chmiastowego rozszerzenia przynajmniej grona jego bezpośre-
dnich współpracowników,w nadziei,że przyśpieszy to przejmowa-
nie władzy.,lecz komisarz Zdanowski zamknął mi usta powiedze-
niem: „każdy musi być odpowiedzialny za swoją pracę.^y jeste-
ście za redakcję,a ja za przejęcie władzy od Austriaków i ro-
bię to,jak najlepiej potrafię."Tym samym dalsza dyskusja zo-
stała przecięta.>7 tej cawili pani Zdanowska przyniosła sama 
na tacy dwie szklanki czarnej kawy,ale byłem tak rozdrażniony, 
że się wymówiłem i wróciłem do redakcji. 

W mieście z dnia na dzier(wzrastało napięcie. Oen. Lipo^ćak 
uwolnił z przysięgi wierności dla monarchii urzędników cywi-
lnych Polaków i wojskowych garnizonu lubelskiego, 



a komisarz Zdanowski xocDtaexsc 
XaaiKS2R»isiy.xxpii3csi3!iEKi»jc±iXa ich zaprzysiągł w dniu 3.Xl 

W międzyczasie prowadzono bezskuteczne pertraktacje z 
pułkiem Ukraińców,którzy koniecznie chcieli zabrać z sobą 
broń. Wyszli nawet z koszar z bronią,ale jak zastąpiły im drogę 
tłumy ludności,rzucili karabiny,które w większości zabezpie-
czyła Straż Bezpieczeństwa. 

Radość i entuzjazm ludności nie miały granic. Zaczęto samo-
rzutnie składać ofiary w złocie na skarb narodowy.Straż Be-
zpieczeństwa nie była w stanie przyjąć wszystkich zgłaszają-
cych się.Kie było tylko czynnika koordynującego zapał społe-
czeństwa. łlawt zamach Ukraińców we Lwowie nie był w stanie ze-
psuć w większym stopniu atmosfery ogólnej radości»Ludzie tłu-
maczyli sobie,że to tylko kwestia dni i Ukraińców przepędzi 
sif?. 

iie wiedząc jeszcze o dymisji rządu Swiefcyńskiego umie-
ściłem w„Grłosie Lubelskim" artykuł pod ty tułe,n„Pod broń",któ-
ry kończyłem Błowami:„Hasłem naszym dzisiaj powinno być:skarb, 
armia,solidarność".Ale droga do złamania solidarności i zama-
chów stanu została już otwarta nie przez kogo innego,lecz 
przez sam rząd Bwieżyńskiego.Trzeciego listopada rząd Swie-
żyńskiego wydał wspomnianą już odezwę,a 4.listopada Rada Re-
gencyjna udzieliła mu dymisji,którą on przyjął. 

Ludzie nie mogli zrozumieć,al&czego tak się stało i co 
będzie dalej.Również i my nie o wiele więcej wiedzieliśmy.do-
piero nieco później zorientowaliśmy sic na mooy otrzymanych 
z Warszawy informacji, ynikało z nich,że piłsudczycy już od 
dawna planuwali uchwycenie władzy w swoje ręce w ostatniej fa-
zie wojny. S-azili oni,że jeżeli państwa centralne zostaną po-

i 

konane i nastąpi rozejm,to jednej cnwili będzie musiał 



upaść również rząd,który współpracował z nimi i był przez 
ogół znienawidzony. A wtedy skorzystają z tej pustki i wezmą 
władzę w swoje ręce przy poparciu POW.I dlatego może między 
innymi powodami nie weszli do Komitetu Narodowego Polskiego 
w Paryżu,bo nie chcieli wiązać sobie rąk żadnymi sojuszami z 
obozem prokoalicyjnym. 

Ale mianowanie przez Radę Regencyjną rządu Swieżyńskiego, 
mającego bądź co bądź dosyć szeroki oddźwięk w społeczeństwie 
i składającego si<ż z ludzi wrogo występujących przez cały 
czas wojny przeciw państwom centralnym,skomplikowało w zna-
cznym stopniu ich rachuby. Wstąpienie do gabinetu koalicyjnego 
oznaczało przyznanie w znacznym stopniu słuszności polityki 
tych, którzy od początku wojny stali niezmiennie na stanowisku 
wrogim względem państw centralnych i stawiali na zwycięstwo 
państw koalicji.Tymczasem piłsudczycy dążąc do opanowania wła-
dzy, musieli starać się odmówić polityce strony przeciwnej 
słuszności9zatopić ją w oskarżeniach rzekomego rusofilstwa, 
zbagatelizować dalszą walkę po stronie państw koalicji o nie-
podległość i zjednoczenie,o wprowadzenie Polski do rzędu 
pxńx±mx zwycięskich państw sprzymierzonych i stowarzyszonych, 
wyolbrzymiając jednocześnie znaczenie czynu legionowego jako 
właściwego twórcy niepodległości. 

Z tej racji musieli zmienić taktykę tak,aby mimo wszystko 
l' 

doprowadzić do próżni poitycznej.ponieważ rządowi Swieżyńskie-
go nie można było postawić zarzutu współpracy z okupantami i 
przez to poważne obciążenie uczynić niemożliwym dalsze jego 
istnienie,więc zarzut ten skierowali przeciw Radzie Regency-
jnej,mając wciąż na względzie przede wszystkim unieszkodli-
wienie rządu Swie^żyńskiego jako głównego przeciwnika. 

Dla tego postawili ministrowi Chrzanowskiemu za warunek 



dalszych pertraktacji o utworzenie wspólnego rządu uprzednie 
ogłoszenie odezwy,zredagowanej zresztą przez nich samych, 
przez którą rz >d Swieżyńskiego wpadał 
w konflikt z jednej strony z Radę Regencyjną , z drugiej podry-
wał sam dalsze swoje istnienie v. aiez^eni ;nvai składzie jako 
rządu,który nie reprezentuje„pracującego ludu polsłciego?Ooko-
lwiek by się x±s±sx wice stało po ogłoszeniu tej odezwy,tj. 
czy Rada Regencyjna pogodziłaby się z detronizacją,czy też 
udzieliłaby rządowi Swieżyńskiego dymisji, któr.-; by ten przyjął 
lub zignorował -w każdym razie powstałby chaos na najwyższycn 
szczeblach rządzenia,usprawiedliwiający podjecie przez lewicę 
próby zapełnienia, pustki i usunięcia zamieszania. oto wyjaśnie-
nie, dlaczego, kiedy Chrzanowski połknął zarzucony haczyk i za-
akceptował tekst odezwy,której orłoszenie musiało vywołać du-
że zamieszanie,mogli piłeudczycy spokojnie przystąpić do orga-
nizowania zamachu lubelskiego. 

A. tymczasem Rada Ministrów nie tylko zaakcetowała i ogło-
siła zaproponowaną odezwę,nie tylko Swieżyński sam podpisał 
sobie dymisję,udzieloną mu przez Radę Regencyjną,usuniętą od 
władzy wspomnianą odezwą,ale jeszcze przez dwa dni następne 
napróżno cz-tonkowie rządu oczekiwali w Syndykacie Rolniczym 
w Warszawie na przybycie piłsudczyków,którzy w tym czasie 
montowali zamach lubelski.Nie óoić tego,nav>et po tych darem-
nycn oczekiwaniach nie zorientowali się jeszcze,że zostali 
wyprowadzeni w pole i łudzili się w dalszym ciągu,że może 
t ocjaliaci ,bez porozumienia sic z nimi,pojechali do Krakowa, 
aby tworzyć tam rz->d koalicyjny i dlatejo wysłali w pogoń za 
nimi ministra ^Lubińskiego,który dopiero po.ogłoszeniu przez 
rz-d lubelski manifestu zorientował się,że zostali "zdradzeni" 
jak pisze w swoicn,,Wspomnieniach Politycznych". 



I czy nożna się dziwić po tym wszystkim,że jeżeli lewica 
mogła mieć dotąd jakieś wątpliwości,jak wielkimi siiami zo-
rganizowanymi dysponują narodowcy i jakiej miary ludzie,stoją 
na ich czele,to po ukorzeniu się Swieżyńskiego nawet przed 
r.adą Regencyjną,musiała dojść do przekonania,że nie ma się z 

kim liczyć i trzeba brać władzę samemu. 
W Lublinie zaczęto coraz częściej mówić o grożącym zama-

cnu•W grucie rzeczy nie do zniesienia było utrzymywanie okupa-
cji austriackiej jeszcze dłużej niż nawet niemieckiej. 

wprawdzie Zdanowski wydał wreszcie w dniu 5 listopada ko-
munikat,* którym oznajmiał:„Rozpocząłem już przejmowanie za-
rządu kraju,które w najbliższycn dniach ukończę.Wpowiatacn 
mianowani zostali komisarze Rządu Polskiego,o posłuch dla któ-
rych wzywam wszystkie władze polskie i wszystkich współobywa-
teli", ć.le w dalszym ciągu HiBxwiaiaMxkjdcax urzędował we wła-
snym prywatnym mieszkaniu i nie było ściśle wiadomo,jak długo 
to potrwa,a sytuacja wymagała widomego znaku zmiany władzy fCX3t . i cnihpmi i 

, jak zrobił to w dwa dni pó-

źniej hząd Ludowy. 
Ponieważ kom.Zdanowski odosobnił się w tym c :asie Mcłun*® 

zupełnie,udałem się do niego jeszcze raz 4 listopada,aby 
przekonać go > konieczności natychmiastowego przeniesienia 
sio do gmac-iu generalnej gubernii,przejęcia całego zar3.-j.ciu 
cywilnegopraroocbęocb^ i scentralizowania 
w jednych r^K&ca dowództwa n.d wszystkimi wojskowy ni forma-
cjamitaoże nie tyle wiernymi Kadzie regencyjnej,co przeci-
wnymi zamachowi i pragnącymi budowania państwa zgodnie przez 
wszystkie czynniki patriotyczne. 

ila schodac i spotkałem inź.iaaeusza OisY.icKiegg, oa którego 



dowiedziałem się,że wraca od kom. Zdanowskiego. Byłem bardzo 
zdziwiony,co tam robił,ale nie mogłem niczego od niego wy-
ciągnąć. 

Dopiero od kom. Zdanowskiego dowiedziałem się,że jest 
poinformowany o przyjezdzie do Lublina przedstawicieli le-
wicy i że ludzie mający z nimi kontakt,między innymi Tadzio 
Ciswicki,twierdzą,że bez Rydza Śmigłego lewica nie urządzi 
zamachu,a jak Rydz Śmigły otrzyma nominację na naczelnego 

wodza całej okupacji austriackiej,to odmówi ix udziału w 
zamachu.Z tej racji kom.Zdanowski już wcześniej telefonował 
do Warszawy,prosząc o taką nominację i otrzymał zapewnienie, 

że nominacja zostanie udzielona. Nie powiedział jednak ni-
czego o swoich rozmowach i układach z Rydzem Śmigłym,a na-
wet na zapytąnie,czy przynajmniej rozmawiał z nim,odpowie-
dział przecząco. Najwidoczniej obawiał się,że rozmówca jest 
redaktorem i informacje o prowadzonych układach mogą prze-
dostać się przedwcześnie do wiadomości publicznej. 

Widząc w tych zabiegach o nominację dla Rydza Śmigłego 
na naczelnego wodza w okupacji austriackiej podobny manerw 
jak w Warszawie z Chrzanowskim,domagałem się roztoczenia 
kontroli nad przybyłymi przedstawicielami lewicy i naty-
chmiastowego zajęcia gmachu generalnej gubernii. Następnie 
wymieniłem xx propozycje,z którymi przybyłem,lecz i tym 
razem trafiłem na 



dawny spokój kom. Zdanowskiego, który nie widział potrzeby „po-
śpiechu*. 

A że miałem rację domagając się szybkiego usunięcia wido-
pC,' 

mych znaków okućji,przyznał mi pośrednio później rację sam 
Daszyński,mówiąc na czwartym posiedzeniu e-ejmu Ustawodawczego 
z dnia 21 lutego 1919 roku:„Program Republiki Lubelskiej 
opierał się na dwóch fundamentach. Pierwszym fundamentem było 
wypędzenie okupantów,arugim było wprowadzenie republiki*. 7; 
gruncie rzeczy nie było kogo wypędzać,gdyż żołnierze austria-
ccy sami jak najspieszniej uciekali do ewoicn państw naro-
dowych^* gen.Lipoććak gotów był oddać wład-zę w Każdej cnwili 
i wyjecnać• Wys t ar fz yło więc zeciicieo zaj<*l gmaca guoernialny, 
ale kom.Zdanowski bronił się przed tym z całym uporem,odda-
jąc zamachowcom do ręki poważny argument konieczności utwo-
rzenia rządu lubelskiego. 

Wyszedłem od kom.Zdanowskiego pełen obaw,co pizynioeą 
najbliższe dnie przy takich przywódcach, ieczorera tego ;same-
go dnia,tj.£" listopada zostałem zawiadomiony,abym przyszedł 
zaraz na bankiet,urządzony w klubie kolskim na cześć przyby-
łego z Warszawy gen.Lozwaoowekie^o. 

przeutem na życzenie gen.AOZW<*UOWS kiego odbyło się w 
madzie Miejskiej zebranie znanych obywateli miasta. Zebranie 
aiaioAi tak dalece cnarakteip' poufny, ze nie zaproszono nawet ni-
kogo z prusy , a n^że kom. Zoc nowsici obawiał się, żebym zn'w nie 
wystąpił ze swoimi projektami,do kt.'rvcn odnosił kryty-
cznie.T.\a zebraniu tym gen.ivOZwadov.ski {przedstawił geriOlsze-

kiego jako swojego z^st^pct- i komendanta miasta, -en.Olsze-
wski też nie orientował nię w sytuacji i aysial,że ma oużo 
czasu.Zobtał internowany podczas najbliższej nocy w motelu 
n:j.iictoria,t, JŁ̂ I r/wnież w sv.oi:a mieszkaniu iMW^SJKt kos;. Zdano* 
wski. 



Gdy przyszedłem wieczorem do Klubu Polskiego,prawie już 
wszyscy byli zebrani i niedługo zasiedliśmy do wieczerzy. 
Ustawiono dwa stoły:jeden wzdłuż najdłuższej ściany sali kon-
ferencyjnej na kilkadziesiąt osób i drugi znacznie mniejszy 
w tej samej sali pod oknami na osób dwudziestu*.. Kilk$. Przy 
głównym stole zasieoli gen.Rozwadowski z adiutantami i ppłk 
Pasławskiwia$y/2?i5x«*dowódca7 zatrzymanego* w Lublinie batalionu *i 
polskiego fteiirmacAtu, oraz sami zie-
mianie, niektórzy z żonami.Panie były pięknie ubrane i prze-
ważnie bardzo ładne.Był to,zdaje się,ostatni w Polsce bankiet, 
na którym ziemianie czuli swoją wagę i występowali w roli 
głównycn gospodarzy kraju. 

przy mniejszym stole zasiedli przedstawiciele miasta, 
między innymi my obaj obok siebie z doktorem Adamem Majewskim. 
Rozpoczęły się toasty,które wygłosili po kolei:kom.Zdanowski, 
Ajitoni hr.Rostworowski,liazimierz Pudakowski i inni.odpowie-
dział im bardzo ładnie gen.Rozwadowski,dziękując za okazaną 
serdeczność i wzywając do wytężonego i solidarnego wysiłku 
catego narodujprzede wszystkim dla najszybszego uwolnienia 
Lwowa i przywrócenia polsKiej władzy w całej Małopolsce.Po 
nim przemawiało jeszcze kilku ziemian. 

Uderzyło mnie,że wszyscy oni bez wyjątku,prawdopodobnie 
ze względów kurtuazyjnych,wznosili toasty wyłącznie na cześć 
nady .Regencyjnej ,wojska warszawskiego, gen. P.ozwad owe kiego i 
obrońców Lwowa,ale ni&t nie wspomniał ani słowa o Polskimi Ko-
nitecie Narodowym w Pary żu .Wobec tego,gćy zdawało się, że k m u 
kończy się już seria toastów,zwróciłem się do dra Gajewskie-
go z zapytaniem-czy oni zapomnieli,ao jakiego obozu polity-
cznego należą?Niecn doktór zabierze głos.Ale ooktór wolał,że-
bym ja przemawiał.Więc zadzwoniłem w stojącą przeae mną szklą-



nkę,a gdy się uciszyło,zacząłem mówić o Zauważyłem ogólne zdzi-
wienie, że ośmielił się ktoś przemawiać od drugiego stołu. Ale 
w miarę tego,jak mówiłem,zdziwienie przeradzało się w zgorsze-
nie. Nawet davwcy mnie zawsze duże* życzliwością Antoni łir.Ro-
stworowski spochmurniał na twarzy,a następnie zaczął dawać 
mi znaki,abym prędzej kończył.I nic dziwnego,gdyż mówiłem 
m. in. 

„Słyszeliśmy tu różne toasty,ale nikt nie wspomniał o 
tyca,którzy* pierwsi pizewidzieli,że niepodległość i zjedno-
czenie ziem polskich może nastąpić tylko w wyniku zwycięstwa 
koalicji,którzy ostrzegali przed wiązaniem sprawy polskiej z 

państwami centralnymi i którzy nas dziś reprezentują w Pary-
żu. Słyszeliśmy też toasty wznoszone na cześć wojska warsza-
wskiego,ale nie słyszeliśmy toastu na cześć dziesięciokrotnie 
liczniejszej i już walczącej u boku strony zwycięskiej -armii 
gen.Mullera. Wreszcie nie mogę ukrywać,iż napełnia mnie trwo-
gą nusz spokój i pewność siebie,gdyż myśl moja stale krąży 
Koło pytania,co zamierza uczynić lewica,która ucnyla się od 
kompromisu.I dlatego wnoszę toast na cześć Polskiego komite-
tu Narodowego z Komtinem Dmowskim na czele,na cześć armii Hal-
lera, na cześć obrońców Lwowa i na cześć jak najszybszego 
przejęc^ia wszystkich funkcji od austriackiego zarządu gu-
bernialnego.n 

Zapanowała kompletna konsternacja.Przy stole gtównym 
zdobyło się na oklt^ki zaledwie Kilkanaście osób,a przy na-
szym oklaskiwali mnie jedynie ci,którzy nie należeli w swo-
im czasie ci o aktywistów. Radosny nastrój zostai poważnie ze-
psuty i niedługo później wstano oa stołów.^yłem ttik zdener-
wowany i przygnębiony, że nie poszedłem już ooredakcji,jak 
zwykle dla przejrJ^nia pisma,lecz wprost do domu. 
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drugiej strony Rząd Ludowy nie miał najmnieiszycn wido-
ków dla rozszerzenia swojej władzy na którąkolwiek z dzielnic 
poza. okupacją austriacką, opanowaną przez zam&c i, i xo zaró-

orzez 
y/no w drodze pokojowej , jak i nacisk wojskowy• rLompromis byłby 
zatem konieczny dla obu stron,w wyniki,1 czego Piłsudski otrzy-
małby najprawdopodobniej stanowisko ministra spraw wojskowych, 
0 czym marzył przez wiele lat,i być może jeszcze dla zaspo-
kojenia jego ambicji wicepremiera.>.le idźmy jeszcze dalej w 
ustępstwach i przypuśćmy, że Piłsudski objąłby w rządzie koa-
licyjnym stanowiska premiera i ministra spraw wojskowych,to 
1 tak nie byłoby jeszcze to samo,co połączenie w jednych rę-
łcaca najwyższej władzy politycznej w państwie-^aczelnika Pa-
ństwa i najwyższej władzy wojskowej-Naczelnego -.'oaza. 

Tylko brak rządu Swieżyńskiego w Warszawie i beznadzie-
jne położenie Bady Regencyjnej,opuszczonej przez wszystkich, 
wytworzyło sprzyjające warunki dla objęcia przez Piłsudskiego 
całej władzy w p&ństwiej wszystkimi późniejszymi tego na-
stępstwami. O narzuceniu siebie siłą całemu Krajowi nie było 
mowy w 'wczesnych stosunkach. Piłsudski nie był w tym czasie 
tak popularny jak Paderewski,a może nawet i iiorfanty .To tylko 
stosunkowo nieliczni zaślepieni jego zwolennicy wytwarzali 
takie pozory swoją żarliwością. Wszystkie listy kandydackie, 

które w wyborach do Sejmu Ustawodawczego za cały program wysu-
wały jego osobę,przepadły,zbierając tylKo śmiesznie małe li-
czby głosów.I dopiero w oparciu o PPS i Wyzwolenie Piłsudski 
przedstawiał poważniejszą sił-7,Lecz nie o wiele większą niż 
obie te partie rczem w s i ę t e. tfocjtj&x-nxEęx>®]6i>xgxaxx 
£ # x $x>x HWŻ-ytfŹlbi j&fe 7J2XBZ>: fcyrignfe yrus fcLiggay x 



t e n sposób docho-
dzimy jeszcze raz do wniosku,że wydanie przez rząd Swieżyń-
skiego odezwy z dnia 3 listopada 1918 r.i jako następstwo jej 
cymisja tego rządu otworzyły Piłsudskiemu drogę do objęcia 
najwyższej władzy w państwie i umożliwiły mu odcięcie od rzą-
dów oficjalnych przedstawicieli obozu endeckiego zarówno w 
okresie poprzedzającym wybory,jak i pooczas całego trwania 
Sejmu Ustawodawczego,przez co zepchnął ten obóz na pozycje 
ostrej , opozycji i demagogii a po zamacnu majowym skłonił nie-* 
których przedstawicieli jego do szukania wyjścia w przeszcze-
pieniu na grunt polski metod faszystowskich. Ale wracajmy do 
wydrzeń lubelskich. 

Na drugi dzień ąpocThHntafefyxbw, tj.7 listopada poszedłem, jak 
zawsze,z rana do regakcji.Po drodze spotkałem dwóch milicja-
ntów z karabinami i czerwonymi opaskami na rękach.Zdziwiłem 
się,lecz jeszcze nie uświadomiłem sobie,co to może znaczyć i 
poszedłem dalej.Przy najbliższym słupie ogłoszeniowym spo-
strzegłem grupkę ludzi,czytających z zainteresowaniem jakieś 
obwieszczenie.Podszedłem bliżej do słupa i w jednej chwili 
wszystko stało się dla mnie jasne.To był manifest Tymczaso-
wego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.Minifest podpisał m.in. 
Rydz Śmigły. 

Nie przeraził mnie specjalnie społeczny radykalizm mani-
festu,gdyż rozumiałem potrzebę daleko idących reform społe-
cznych,a ponadto zdałem sobie od razu sprawę,że jeżeli o tych 
refprmach ma zadecydować ostatecznie sejm,wybrany przez po-
wszechne głosowanie,to nastąpi niewątpliwie jakieś możliwe 
do przyjęcia złagodzenie pierwszych sformułowań.Głównie prze-
raziły mnie skutki polityczne,które kazały przewidywać pogo-

, J 

rszenie stosunków z Zachodem i•zamiast sgaiy* niezbędnej 



zgody i współdziałania ct-iego społeczeństwa w okresie ostate-
cznej walki o granice państwa,wejdziemy w ciężki,kto wie,jak 
długo trwający, kryzys wewnętrzny. 

Nie zwlekając więc już ałużejjposzedłem, jak mogtem najezy-
bciej/uo redakcji,aby przy pomocy personelu redakcyjnego 
ustalić faktyczny stan w mieście.Uieetety,wszystkie otrzyma-
ne wiadomości były jak najgorsze.(,-enerał Rozwadowski mi«kix 
wyjechał , 
ssx*««y z Lublina,komisarz Zdanowski przebywał w areszcie do-
mowym^ nie zagrożony przez nikogo rząd luaowy wezwał władze 
miejskie,urzędników i formacje wojskowe oo zebrania się przed 
Katedrą celem złożenia przysięgi na wierność Republice Ludo-
wej i jej rz^aowi.Dowiedziałem si? też,że j>»j>xxs*Hits*xśm±* 
powstała w Lublinie Raoa Delegatów Robotniczych. 

Ody przyszedłem do Aatedry,była już pełna luczi,a na pla-
cu przed ni^ stały tłumy.Część zebranych była najwyraźniej 
przygnębiona,a reszta zaś patrzyła na zamacu lubelski raczej 
jak na widowisko teatralne,jaz na epizod,po którym muai na-
stąpić ostateczne uregulowanie sprawy rządu dla całego pa-
ństwa, t.j.wszystkich trzech dzielnic. 

Najwięcej zdenerwowanymi ludźmi byli sami zamachowcy.uie-
dzieli oni najlepiej,na jak kruchych podstawach wojskowych 
opierał się icn zaaach,podczas gay jeaen tylko ppłk.Pasła-
wski dysponował aoskonale wyświczonym i uzbrojonym batalio-
nem fc>00 ludzi tzw^polskiego We^r-uacatu,wiernego madzie kege-

ncyjnej.TO też wycinali szyje i patrzyli z niepo-
kojem ze wzniesienia sprzed Katedry w kierunku mostu na By-
strzycy,gdzie kilkunastu legionistów i peowiaków z dwoma 
karabinami maszynowymi miało za zadanie powstrzymać batalion 
ppłk.Pasławskiego,gdyby zamierzał zająć wrogie stanowisko 
wobec rządu ludowego Snadź nie byli pewni jego do ostatniej 
chwili. 



Zatrzymanie się na postój w Lublinie batalionu tzw.polskiego 
Wehrmachtu.wiernego Radzie Regencyjnej,nie było wcale pożądaną 
okolicznością dla zamachowców,jak utrzymują niektórzy pisarze. 
Pomiędzy bowiem oficerami tego Wehrmachtu a tymi legionistami, 
którzy odmówili przysięgi,istniała głęboka niechęć i nieufność. 
To też Andrzej Strug i Wacław Sieroszewski,jadąc nad ranem do ko-
szar batalionu,nie wzięli z sobą Rydza Smigłego.aby nie pdnawiać 
niechęci,lecz zabrali prezesa Rady Miejskiej,adwokata Jana Tu-
rczynowicza,aby zrobić na ppłk Pasławskim wrażenie,że stoi za 
nimi całe miasto.Jak informował mnie później adwokat Turczyno-
wicz,ppłk.Pasławski długo się zastanawiał i wanał,aż wreszcie 
uległ namowom i zgodził się nie tylko zająć neutralne stanowi-
sko, lecz nawet uznać rząd Ludowy i złożyć przysięgę. 

Ale właściwie w czyim imieniu miał wystąpić ppłk Pasławski 
przeciw rządowi ludowemu?Rady Regencyjnej,której już rząd Swie-
żyńskiego odmówił prawa sprawowania najwyższej władzy w państwie? 
Urzędników ministerialnych pełniących funkcje tymczasowego rzą-
du w Warszawie?Szefa Sztabu Generalnego,który wyjecnał pośpie-
sznie z Lublina lub kom.Zdanowskiego,który przebywał w IB are-
szcie domowym i zresztą podał się już do dymisji? 

W ten sposób przysięgły na wierność Tymczasowemu Rządowi 
Ludowemu,który dysponował w Lublinie najprawdopodobniej nie 
więcej niż kilkuset zaopatrzonymi w broń legionistami i peowia-
kaini:cały batalion tzw.polskiego Wehrmachtu,dwie kompanie żo-
łnierzy Polaków z dawnego wojska austriackiego,Milicja Miejska, 
Straż Obywatelska i część dowborczyków,razem około półtora ty-
siąca uzbrojonych ludzi .przeciwnych zamachowi lubelskiemu. 

Po ukończeniu ceremonii przysięgi na placu 



inyai katedralnym członkowie rządu przyjęli defiladą wojskową 
pod pomnikiem Unii Lubelskiej. 

Że twórcy zamachu lubelskiego nie dysponowali prawie ża-
dnymi siłami wojskowymi,przyznał to nie kto inny,tylko sam 
ich minister spraw wewnętrznych,Stanisław Thugutt,gdy wwPrze^i 
mie"Jednodniówce,poświęconej wypadkom 7-11 listopad 1918 
roku,pisał na stronie 2o,iż„siłą Rządu Ludowego była niemal 
wyłącznie siła moralnan,co poprawiłbym w ten sposób,że uda-
nie się zamachu lubelskiego było wynikiem nie tyle siły mora-
lnej jego twórców,ile ich determinacji i umiejętnego wyko-
rzystania trudnego wprost do wytłomaczenia niedołęstwa ofi-
cjalnych przedstawicieli obozu narodowego w Warszawie i 
Lublinie,a przede wszystkim Swieżyńskiego i Zdanowskiego. 

Przecież,kiedy ogłaszano Republikę Ludową,nie było rewo-
lucji nawet jeszcze w Niemczech,a i później rewolucje wybu-
chły tylko w tych krajach,które wojnę przegrały,a Polska 
dzięki polityce Polskiego Komitetu Narodowego należała do 
państw zwycięskich i nowopowstającyoh.Zamach lubelski nie 
był zatem bynajmniej żadną koniecznością lub zapobieżeniem 
wybuchowi rewolucji o charakterze skrajnym,jak później usiło-
wali przedstawiać to niektórzy jego autorzy,gdyż prawdziwie 
rewolucyjne siły w Polsce dopierfe zacieśniały swoje szeregi. 
W dniu 16 grudnia 1918 r.na zjezdzie delegatów SDKPiL oraz 
PPS-Lewicy postanowiono złączyć siły i utworzyć Komunisty-
czną Partię Robotniczą Polski. 

Lecz i utworzona nowa partia nie mogła liczyć na większe 
wpływy na ówczesnym stopniu rozwoju myśli komunistycznej, 
kiedy zajmowała jeszcze wrogie stanowisko względem niepo-
dległego państwa polskiego i tworzonego wojska,a zamiast 
podziału ziemi folwarcznej pomiędzy chłopów zaleoała tworze-



nic gospodarstw państwowych. 
9. tych warunkach i w ten sposób przeprowadzony zamach lube- -

lski nie miał w ogóle żadnego innego sensu prócz upozorowania 
potrzeby wzięcia władzy w swoje ręce laki programy społeczny 
mógł być ogłoszony w deklaracji wyborczej PPF i bez zamachu, 
sjtoro wprowadzenie go w życie uzależnione zostało oci przyjęcia 
przez najbliższy sejmwybrany przez vieloprzymiotnikowe wybory 
powszec ine. s rezultacie odbiera si<i wrażenie,że zumacn lubelski 
zrobiony był głównie dla Piłsudskiego. 

Tymczasem, jak się okazało niebawem,zaacgjcn lubelski nie był 
potrzebny nawet i Piłsudskiemu.Ilatego nie przyjechał do Lublina 
i nie stanął na czele rz^du zamacnowego,lecz przeciwnie kazał 
się mu rozwiązać i oawołać usunięcie hady Regencyjnej od władzy. 
Znacznie bowiem lepszy grunt dla skupienia w jednych rękach ca-
łej władzy w państwie przygotowali mu inni przez swoje błęay. 
J£yslę tu o rządzie Swieżyńskiego a przede wszystkim jego odezwie 
z > listopada,która jak zwrotnica przesunęła dalszy bieg wyda-
rzeń politycznych na nowy tor,prowaaz^oy hen,hen aż do rozmowy 
prezydenta ^ojciecnowskiego z Piłsudskim na moście Poniatowskie-
go w maju 1926 roku. 

i 



Po zamachu lubelskim Daszyńskiego. 
Jak przedwczesny mróz zwarzy nieraz kwiaty i uczyni je 

więdnącymi,tak samo zamach lubelski Daszyńskiego zniszczył w 
zarodku budzącą się radość i entuzjazm twórczy w całym naro-
dzie, wy wołany klęską państw centralnych i otwierOjącymi się 
perspektywami samodzielnej budowy państwa polskiego.Społecze-
ństwo nie mogło zrozumieć potrzeby zastąpienia obcej przemocy 
przez nową przemoc, tyai razem wycnodz^cą ze strony własnych 
obywateli• 

Jednej cnwili przestały wpływać ofiary na skarb narodowy, 
osłab ty nawet przygotowania ocnotników dla obrony Lwowa.W mie-
ście zapanowała ogólna apatia,zniechęcenie i przygnębienie, 
sięgające nawet do części klasy robotniczej.Szczególnie je-
dnak silnie zamach lubeleki oaczuło ziemiaństwo.Podobnie,jak 
po zmianie frontu w roku 1915,upadli ziemianie zupełnie na 
duchu i pocnowali się po d omach. i\awet zaprzestano przez pe-
wien czas zwoływania zebrań członków Ligi Narodowej. 

Tylko Zjednoczenie Narodowe nie przeraziło się i nie prze-
rwało swojej działalności.Zaraz wieczorem 7 listopada zebrał 
się zarząd Zjednoczenia i poddał szczegółowej ocenie sytua-
cję w Lublinie oraz w całym kraju.Kie mogę powiedzieć,byśmy 
zebrali się w doskonałym nastroju.Szczególnie na początku o 
obrad u niektórycn przejawiał si^ pesymizm,ale w miarę szcze-
gółowszego wnikania w sytuację,nastrój nasz poprawiał się. 

Przede wszystkim,jeiii chodzi o sam Lublin,stwierdzaliśmy 
że w dalszym ciągu większość ludności stoi po naszej stronie 
i pragnie zgodnego budowania państwa,a zamach udał się tylko 
azięki zaskoczeniu i niebywałemu niedołęstwu komisarza Zdano-

* 

wskiego.Co zaś do sytuacji w skali ogólnokrajowej,to oceniali-
śmy ją w sposób następujący;w ^aiiopolsce lewica musi nie czuć 



JLOC. 
się silną,skoro weszła w skład Polskiej Komisji Likwidacyjnej 

Daszyńskiego,lecz w Lubliniejw okupacji zaś niemieckiej,ax 
szczególnie w stolicy obóz narodowy jest bardzo silny; a 1tmłte 
ielkopolska wiadomo,że cał(X jest narodowa,nie wyłączając kla-
sy robotniczej,i nie da sobie narzucić jednostronnego rządu 
zamacnowego.Stąd wypływał prosty wniosek,że Tymczasowy Rząd 
Ludowy nie utrzyma się długo w obecnym składzie oraz chara-
kterze i będzie musiał ule&". co najmniej bardzo powatnenu 
przekształceniu. 

po dokonaniu powyższej oceny sytuacji zdecydowaliśmy eię 
kapitulować,lecz walczyć wszystkimi dostępnymi sposobami o 
przyspieszenie zamiany rządu lubelskiego przez trójzaborowy 
rząd narodowy#W tym celu postanowiliśmy wydać zredagowaną w 
odpowiednim duchu odezwę oraz zająć wf,Ołosie Lubelskim" sta-
nowisko zdecydowanie opozycyjne. 

Oczywoście,że osobiście znalazłem się w najgorszej sytu-
acji,gdyż wszyscy pozostali mogli nie ujawniać swojego stano-
wiska przynajmniej na razie i tak długi,jak zechcą,podczas 
gdy ja musiałem codziennie podpisywać pismo i jawnie usto-
sunkowywać się w nim względem zamachu i rządu tymczasowego. 
Kie wymagało to jednak ode mnie żadnej specjalnej decyzji, 
gdyż astx już od objęcia redakcji„Głosu Lubelskiego"w roku 
1915 przygotowany byłem psycnicznie na wszelkie mogące wyni-
knąć stąd następstwa. 

Saraz więrw„Głosie" z 9 listopada,poaając opis wydarzeń 
czwartkowycn,związanycn z powstaniem Tymczasowego Rządu Lądo-
wego, zakończyłem go wyrażeniem przekonania o konieczności po-
wstania prawdziwie narodowego,obejmującego wszystkie stronni-
ctwa, rządu polskiego.iiiezależnie od tego umieściłem w tym sa-

%i utworzyła Tymczasowy Rząd Ludowy nie w Krakowie^siedzibie 



mym numerze artykuł redakcyjny,w którym domagałem eię„powsta-
nia rządu,opartego na porozumieniu się wszystkich stronnictw, 
rządu szczerze demokratycznego,ale jednocześnie ogólnonarodo-
wego. * 

następnym numerze pozwoliłem sobie nawet na przedruko-
wanie odezwy Zjednoczenia Narodowego z ó listopada,która mię-
dzy innymi głosiła: rt iv ar ód pragnie nie rządzików warszawskich, 
krakowsKich,czy lubelskich,ale rządu jednego,potężnego i si-
lnego, ukochanego przez wszystkich i wszędzie mającego posłuch! 
„Niecn dotycnczasowe rządy zleją się w potężny,koalicyjny 
rząd z siedzibą chwilowo w Krakowie,dopóki Warszawa nie bę-
dzie wolna? „Mecu żyje jeden , trój zatorowy, na ludzie oparty, 
wszystkich obejmujący rząd narodowy? 

Ze swej strony PPS i Polskie Łtronnictwo Ludowe„wyswole-
nienzwołały na najbliższą niedzielę *iec do Teatru Wielkiego 
ula poparcia Tymczasowego kządu Ludowego.Na wiec ten udałea 
£ię-.razem ze Stanisławem Gajewskim i przybyłym do Lublina 
delegatem Lwowa Bolesławem Sustacniewiczem,który od razu zo-
rientował się,że najgoręcej my właśnie staramy się o udzie-
lenie im poaocy i z tej racji trzymał się nas stale. 

Po przemówieniach organizatorów wiecu,którzy uzasadniali 
potrzebę powstania Tymczasowego hządu Ludowego,poprosił o 
głos reprezentant Lwowa,ale organizatorzy nie chcieli nikogo 
dopuścić do głosu spoza swego grona.^tedy delegat Lwowa zwró-
cił się bezpośrednio co zebranycn na sali z prośbą o wysłu-
cnanie go.Wobec życzliwego stanowiska zebranych,przewwdniczą-
cy musiał zgodzić się na przemówienie !£ustachiewicza,który 
w gorących słowach przeosLawie położenie w Małopolsce Wscho-
dniej i prosił o jak najszybszy pomoc dla Lwowa. *v 

Tylko skończył przemawiać Eustacniewicz,zaraz zażądał 
głosu Stanisław ilajewski/ z ar zewiak- legionista/ ,ale przewodni-



czący sprzeciwił się tym razem kategorycznie i wezwał zebra-
nych, aby udali się pod pomnik Unii Lubelskiej i wysłuchali 
tam deklaracji rz-idowej.it/iimo to Majewski zaczął przemawiać 
samorzutnie i na sali pozostało około połowy wx uczestników 
wiecu.Przemówienie swoje Majewski zakończył zgłoszeniem re-
zolucji ,wzywającej do utworzenia,, rządu koalicyjnego,demokra-
tycznego, rzjdu narodowego,złożonego z przedstawicieli wszy-
stkich dzielnic ^olfiki?rezolucję tę zebrani przyjęli oklaska-
skami i dopiero wtedy udali się pod pomnik Unii Lubelskiej, 
gdzie wysłuchali exposś rządowego,które wygłosił premier Da-
szyński. 

vobec.tak zdecydowanie opozycyjnego stanowiska Zjednocze-
nia Narodowego ifl. łosu Lubelskiego11 ,co ośmielało wszystkich 
przeciwników zamachu lubelskiego ci o coraz bardziej wrogich 
wystąpień przeciw Tymczasowemu hządowi Ludowemu,wezwał do 
siebie minister spraw wewnętrznych,PtanisŁaw Thugutt ,w dniu 
12 listopada przedstawicieli prasy i zażądał bezwarunkowe-
go uznania stanu rzeczy i ścisłego,zgodnie z prawdą,informo-
wania publiczności.Następnie oświadczył, nże nie zabrania 
prawa opozycji,ale nie dopuści,aby opozycja dążyła wręcz do 
obalenia istniejącego stanu rzeczy i wytwarzania nastrojów 
wrogich dla rządu." 

to 

Pozornie było stanowisko dosyć liberalne,ale w 
gruncie rzeczy nie dopuszczające prowadzenia akoji za zmianą 
rządu,czego nie zamierzaliśmy się wyrzec. tych warunkacn 
musiałem zdaó robie sprawę,żo jeżeli nie zostanie szybko 
utworzony w Warszawie taki rząd,który mógłbym uznaó,to albo 
będę napadnięty i mocno pobity,albo aresztowany.Z niecierpli-
wością więc oczekiwałem wszelkich wiadomości z Warszawy a 
przede wszystkim,co sroti Piłsudski?nudziłem się jeszcze,a 



w tym czasie,a może w położeniu moim tylko chciałem się łu -

dzió,że Piłsudski stanie na wysokości wymagań chwili i utwo-

rzy rząd koalicyjny. 
To też przekazanie Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną wła 

dzy wojskowej i naczelnego dowództwa powitałem entuzjastyczny 
artykułem,który uiłzał się w^Głosie Lubelskim" z dnia 14 listo 

pada pod tytułem:„Piłsudski z narodem,naród z Piłsudskim? W 
artykule tym pisałem m,in.:„Społeczeństwo polskie odetchnęło, 
Komendant Piłsudski jednym pociągnięciem pióra położył kres 

wielkim operetkom rozmaitych rządów i rządzików,chwyciwszy 
mocno w swe ręce władzę wojskową,aby ją w odpowiednim mome-
ncie przekazać prawowitemu Kządowi Narodowemu? 

W tym samym mniej więcej czasie,kiedy ukazał się ten artj 

kuł,zaszły dwa wydarzenia,z których jedno miało ścisły %m 
związek ze mną,a drugie posiadało charakter ogólny.Oto one: 
Przed wyjazdem do Warszawy w dniu 14 listopada minister spra? 
wewnętrznych,Stanisław Thugutt,podpisał nakaz aresztowania 
rmie,a jednocześnie w parę lub kilka godzin później Piłsudski 
mianował w Warszawie Daszyńskiego premierem nowego rządu.Nie-
wątpliwie,jdyby nie powstał w Warszawie nowy rz<^d, zaareszto-
wanie mnie w Lublinie byłoby dokonane w dosłownym znaczeniu 
tego wyrazu.Ale sytuacja polityczna uległa w międzyczasie za-
sadniczej zmianie i pozostały w Lublinie wiceminister spraw 
wewnętrznych,Januszewski,wykonał nakaz aresztowania w sposób 
odpowiadaj >cy więcej nowemu położeniu. 

15 listopada przybyli do redakcji-1osu lubelskiego" dwaj 
uzbrojeni w karabiny milicjanci ludowi i pokazawszy mi podpi-
rany przez min.Thugutta nakaz aresztowania poprowadzili do 
gmachu rz -du,nieszczerego eią w aav/nej siedzibie generalnej 
gubernii przy Placu Litewskim. 



Najpierw milicjanci wprowadzili mnie do gabinetu Jerzego 
Mączewskiego,pełniącego funkcje sekretarza rady ministrów 
Tymczasowego Rządu Ludowego.Pan Mączewski siedział za biu -
rkiem i rozpoczął do mnie urzędowe przemówienie,ale nie dałem 
mu ukończyć i zaraz zapytałem go podniesionym głosem:wjak pa-
nu nie wstyd,żebym stał przed panem w charakterze aresztowa-
nego pod strażą uzbrojoną w karabiny?A przecież,gdy nasz ko-
misarz rządowy miał władzę,nikt z was nie był aresztowany, 
przeciwnie mogliście robić coście chcieli,nawet zupełnie ja-
wnie przygotowywać zamach.A mnie aresztujecie za to,że nie 
chcę uznawać operetkowych rządów i domagam się powstania je-
dnego ,z poważnym waszym udziałem,rządu,który byłby w stanie 
wydobyć z narodu niezbędne maksimum sił i energii.Dotąd uwa-
żałem pana zawsze za przeciwnika,ale porządnego człowieka, 
lecz teraz widzę,że się pomyliłem?W tym momencie pan Mącze-
wski wziął do ręki słuchawkęi,połączywszy się z wioeministrem 
Januszewskim,powiedział:Mtu jest u mnie redaktor Wojdaliński, 
ale zachowuje się tak,że rozmawiać z nim nie mogę,niech pan 
minister przyjmie go osobiście." 

I znów ci sami milicjanci poprawadzili mnie do wicemini-
stra spraw wewnętrznych Januszewskiego,asystując przy naszej 
rozmowie.Na wstępie wiceminister Januszewski wymienił wszy-
stkie przekroczenia,,jakie,zdaniem Tymczasowego Rządu Ludowe-
go,popełnił w ostatnich dniachMGło8 Lubelski". 

W odpowiedzi na to oświadczyłem,że kiedy byłem wezwany 
do ministra spraw wewnętrznych,pana Thugutta,ten żądał ode 
mnie tylko:l/bezwarunkowego uznania istniejącego porządku 
rzeczy ij2/ścisłego, zgodnie z prawdą informowania publiczno-
ści.Oba te warunki„Głos Lubelski" przestrzega,a jeśli rząd 
jest z niego niezadowolony,to tylko dlatego,że„Głos" stoi na 



10/ • * 
odmiennej platformie politycznej,a przede wszystkim uznaje ko-
nieczność rządu narodowego,koalicyjnego a nie jakiegokolwiek 
bądź innego.Następnie zaprotestowałem przeciwko aresztowaniu 
mnie i oświadczyłem,że i bez eskorty Milicji Ludowej przy-
szedłbym do ministerstwa na każde wezwanie pisemne. 

Na to odpowiedział wiceminister Januszewski,że dobrze 
się namyślił,zanim kazał mnie aresztować,ale tak trzeba było, 
aby pokazać,że Tymczasowy Rząd Ludowy ma siły.Jednocześnie 
zwrócił się do stojących przii drzwiach na baczność dwóch mi-
licjantów ludowych z zapytaniem:nilu was jest"?Padła odpo-
wiedź-stu osiemdziesięciu.ttidzi pan-rzekł wiceminister- a 
gdybyśmy chcieli,mielibyśmy ich 10.000.Na to zauważyłem:„to 
szkoda,że pan minister nie chce i nie wyśle ich na obronę 
Lwowa."Wtedy wiceminister polecił milicjantom wyjść,a mnie 
oświadczył,że jestem wolny i mogę opuścić lokal ministerialny, 
ale muszę redagować pismł) tak,aby nie wywoływać oburzenia u 
ludzi,uznających obecny stan rzeczy. 

Opis całego tego wydarzenia wydrukowałem w „Głosie Lube-
lskim" z dnia 17 listopada opuściwszy tylko rozmowę z Mączew-
wskim i z dyskusji z wiceministrem zdanie o obronie Lwowa 
jako mogące szczególnie rozdrażnić lewicowców. Zresztą i bez 
tego musiało być dosyć trudno miejscowym pepeesowcom pogodzić 
się z moim stosunkiem do zamachu lubelskiego i Tymczasowego 
Rządu Ludowego.Z tej racji od 7 listopada liczyłem się,że 
czy to na skutek decyzji pśrodka kierowniczego,czy też wprost 
tylko indywidualnego odruchu oburzonego fanatyka mogę spotkać 
się z jakimś aktem gwałtu.1 rzeczywiście tak się raz stało. 

W kilka dni po aresztowaniu,wyszedłszy z zebrania zarzą-
du Zjednoczenia Narodowego około godziny 22 z minutami,udałem 
się,jak zawsze,do redakcji,aby sprawdzić ostateczny układ 



1UO . 
pisma i przygotować materiał dla zecerów do składania na dru-
gi dzień z rana.Od głównej ulicy Krakowskiego Przedmieścia 
prowadziła boczna uliczka,zwana wtedy Gubernatorską/później 
Kościuszki/,na końcu której znajdował się lokal redakcji„Gło-
su Lubelskiego".l\Ta rogu Krakowskiego Przedmieścia i Guberna-
torskiej mieściła si^ restauracja,zawsze silnie oświetlona 
przed wejściem od ulicy Gubernatorskiej,a dalej panowały cie-
mności. Ledwie przeszedłem 2/3 oświetlonej przestrzeni,gdy wtem 
wyskoczył z pogrążonej w ciemności najbliższej bramy kamieni-
cy Pietrzykowskiego jakiś człowiek i,skierowawszy rewolwer 
na mnie,oddał strzał.Kula świstnęła mi tylko koło ucha,a ja, 
działając najprawdopodobniej pod wpływem podświadomych pro-
cesów myślowych,nie skierowałem się ku Krakowskiemu Przedmie-
ściu ,przez co dłużej pozostawałbym jako dobry cel dla strza-
łów w plecy,lecz rzuciłem się w kierunku napastnika,który za-
czął uciekać przede mną w dół uliczki.Prawdopodobnie myślał, 
że ja też mam rewolwer i usiłuję jak najprędzej usunąć się 
z oświetlonej przestrzeni,aby szanse nasze zrównały się,tym-
bardziej że zupełnie bezwiednie włożyłem rękę do prawej kie-
szeni od futra,co mogło robić wrażenie,że chcę wydobyć broń. 
Tymczasem rozpędzony wpadłem kilkanaście kroków w ciemną część 
uliczki i wtedy dopiero przyszła mi do głowy myśl,że jeśli 
jest to nie indywidualny wybryk,lecz akcja zorganizowana,to 
w następnych bramach winno być ukrytych więcej zamachowców i 
dlatego szybko cofnąłem się ku Krakowskiemu Przedmieściu. 

W tych dniach ulice były wieczorem zupełnie puste,lecz na 
szczęście na rogu Krakowskiego Przedmieścia spotkałem wraca-

jącego do domu znanego mi urzędnika Syndykatu Rolniczego,p.Ci-
chockiego. Jeszcze nie przywitaliśmy się,gdy p.Cichocki z dale-
ka zapytał:a co to redaitor po nocy polowaniajnrządza,bo słyszą-



łem przed chwilą strzał na Gubernatowskiej.Odpowiedziałem,że 
ty do .strzelana 

niecałe na mnie*,i przedstawiłem mu całe wydarzenie.Pana Cicho-
ckiego przejęło to bardzo i,wziąwszy umie troskliwie pod ra-

mię,powiedział: „pan nie może już pójść dzisiaj do redakcjifbo 
nie wiadomo,co mogłoby pana jeszcze spotkać .Jfiech pan wraca 
do domu,a ja pana odprowadzę."Nie usiłowałem sprzeciwiać się, 
a zupełnie odwrotnie propozycję jego przyjąłem z prawdziwą 
wdzięcznością,bo po tym nacnjan polowaniu na mnie wolałem iść 
ciemnymi ulicami nie sam,lecz z kimś. 

ITa drugi dzień udałem się zaraz z rana do Komendy Miasta 
i złożyłem podanie o udzielenie mi pozwolenia na posiadanie 
rewolweru.Podanie zostało załatwione szybko i oddtąd zawsze 
wieczorem chodziłem doredakcji z ręką na odbezpieczonym re-
wolwerze w kieszeni,ale nie potrzebowałem już nigdy z niego 
korzystać. 

Wracajmy jednak do spraw natury ogólniejsuej.SxńaL±nzi4jLx 
i±ajmj«iKX Mianowanie w dniu 14 listopada Ignacego Daszyń-
skiego premierem i pozostawienie w nowym rządzie prawie wszy-
stkich ministrów rządu lubelskiego nie mogło Zjednoczenia 
ITarodowego zadowolić.To też zaraz na drugi daień,tj w dniu 
aresztowania mnie z rana,urządziliśmy wieczorem publiczny K±BI 
wiec w sali Towarzystwa Muzycznego.Wiec zagaił Jan Durys,a 
na przewodniczącego obrano mnie.Zasadniczy referat wygłosił 
Wacław Gajewski i v; zakończeniu przemówienia odczytał rezo-
lucję,domagającą się powołania trójzabórowego rządu narodo-
wego.1?? dyskusji zabierali głos jeszcze Stanisław Majewski, 
Sieradzki,Wojcieszek,delegat obrońców Lwowa-Sustaciriiewicz i 
Zofia Guzowska,która zgłosiła rezolucję,wzywającą do wstępo-
wania w szeregi obrońców Lwowa oraz wyboru uelegacji,która 
udałaby się do komendanta miasta.Wreszcie obie rezolucje,tj. 
Gajewskiego i Guzowskiej zostały uchwalone i wybrano delega-
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cję,w skład której westyli oprócz /nioekoda*czyni p. Guzowe kie j ' 
delegat obrońców Lwowa-Kustachiewicz , ja i bodaj również p. 
Masłowiczowa. 

Delegacja zaraz tego samego wieczoru udała się do kome-
ndanta miasta,który^ był wtedy Burhardt-BuKacki,i zażądała 
aby natychmiast wysłał odsiecz z Lublina dla Lwowa.Komendant 
wskazywał na różne trudności,nie pozwalające na natychmiasto-
we wysłanie większego oddziału żołnierzy,a gdy przycisnąłem 
go do muru,zapytał mnie wprost:„a czy może mi pan zaręczyć, 
że nie urządzicie zamachu,gdy wyślę cały garnozon lubelski 
na obronę Lwowa? 

Odpowiedziałem* : „Gdybyście sąuii nie urządzili zamachu, 
nie obawialibyście się teraz kontrza®achu,ale mimo wszystko 
mogę pana zapewnić,że nie wykorzystalibyśmy sytuacji,gdyby-
ście wszystkich żołnierzy i nawet Alicję Ludową wysłali na 
obronę Lwowa,bo ideałem naszygi jest w tej chwili nie żaden 
rząd jednostronny,lecz koalicyjny i trójzaborowy?I na tym 
rozmowa się skończyła,lecz większych skutków nie przyniosła. 

Jeszcze niewspółmiernie potężniejsze manifestacje niż w 
Lublinie odbyły się w Warszawie przeciw mianowaniu premierem 
Daszyńskiego.To zmusiło Piłsudskiego do udzielenia dymisji 
Daszyńskiemu,ale i tym razem nie uwzględnił Piłsudski powsze-
cnnego pragnienia rządu prawdziwie koalicyjnego,a zmienił ty-
lko premiera,budzącego szczególną animozję w sferach narodo-
wych i w dniu 18 listopada mianował rząd Jędrteja Moracze-
wskiego ,pozostawiając w nim aż 10 ministrów z rzjdu lubel-
skiego. 

Utrzymanie w dalszzm ciągu rządu jednostronnego nie mogło 
zadowolić obozu narodowego i waika o rekonstrukcję gabinetu 
toczyła się dalej .hłiędzy innymi i Zjednoczenie Narodowe w Lu-



blinie zwołało na dzień 8 grudnia wiec do Teatru Wielkiego.Na 
wiec wdarło się przemocą około 200 pepefowców. Obrady zostały 
zagajone przeze mnie,po czym wybrano do prezydium:Zygmunta 
Seydę,Stefana Plewińskiego,PodlewskiegofZofję Guzowską,Masło-
wić z ową, Kazimierza Mastalerza,Karpińskiego i Juścińskiego. 
Zasadniczy referat wygłosił Jan Durys,który w zakończeniu za-
proponował uchwalenie rezolucji stwierdzającej,że: l/Piłsu-
deki nie wypełnił zadania utworzenia rządu trój dzielnicowego, 
2/powinna być natychmiast dokonana rekonstrukcja rządu Mora-
czewskiego i utworzony gabinet koalicyjny i trójdzielnicowy. 

Przeciw rezolucji przemawiał tylko pepeesoweic Uziembło, 
twierdząc,że nie może być utworzony rząd trójdzielnicowy, 
gdyż„Poznańczycy to burżuje".Ostrą odprawę otrzymał od Wacła-
wa Gajewskiego i ode MX mnie,po czym zgłoszona przez DurySa 
rezolucja została przyjęta przez wszystkich,z wyjątkiem gru-
py socjalistów,zebranych na galerii drugiego piętra. 

Ale stopniowo zaczęła interesować nas coraz więcej inna 
sprawa,amianowicie wyborów do Sejmu Ustawodawczego,do które-
go ordynację wyborczą ogłoszono 28 listopada 1918 roku. W 
związku z tym odbyło się najpierw zebranie Ligi Narodowej,na 
którym zlecono Kazimierzowi Fudakowskiemu utworzenie Bezpa-

\ 

rtyjnego Komitetu Wyborczego dla okręgu lubelskiego,obejmu-
jącego miasto Lublin oraz powiaty: lubelski,lubartowski,i pu-
ławski,które razem wybierały 10 posłów.Sekretarzem Komitetu 
został Wacław Gajewski i w jego rękach skupiła się właściwie 
cała nasza akcja wyborcza. 

Komitet zdeoydpwał zgłosić dwie listy kandydatów na po-
słów: miejską pod njawą -Harodowy Komitet Wyborczy i drugą 
wiejską:Komitet Bezpartyjny Ludowy.Ponieważ sądzono,że głosy 
otrzymane w Lublinie wystarczą na przeprowadzenie jednego 



posła miejskiego,cały wysiłek propagandowy skierowano na sriwis 
listę wiejską nie tylko wśród chłopów ,(ec& nawet i ludności 
miast powiatowych i miasteczek okręgu 22 lubelskiego.Co go-
rszące i w Lublinie nie prowadzono intensywniejszej akcji 
wyborczej z wyjątkiem kilku zebrań w szkołach na przedmie-
ściach. Ja zaś sam,z chwilą znalezienia si$ na liście kandyda-
tów, usunąłem się zupełnie od akcji wyborczej i nie przemawia-
łem przez cały czas na żadnym zebraniu publicznym.Me usiło-
wałem też wpływać na wzmocnienie akcji przez innych,gdyż w 
gruncie rzeczy nie chciałem uzyskać mandatu,obawiając się,że, 
jeżeli sejm pociągnie się dłużej,mogę utracić stanowisko re-
daktora „Głosu Lubelskie_^onz którym byłem złączony niezwykle 
silnymi więzami uczuciowymi.I istotnie zabrakłoby liście mie-
jskiej kilkuset głosów dla przeprowadzenia jednego posłały-
by nie pewien przypadek. 

W końcu grudnia szjodfcft* 1918 r.czy też na początku sty-
cznia 1919 r.zjawił się w redakcjiwGłosu"jeden z profesorów 
Instytutu Rolniczego w Puławach,chyba nazwiskiem Kopeć, i za-
pytał mnie,dlaczego Bezpartyjny Komitet Wyborczy z wyjątkiem 
przysyłania afiszów i ulotek niczego nie robi u nich,kiedy 
socjaliści i ludowcy z„Wyzwolenia"stale urządzają wiece i 
różne zebrania przedwyborcze?Odpowiedziałem,że powiadomię o 
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tym sekretariat Komitetu,a napewno wyślą tam kogoś.Ale pro-
fesora nie zadowoliło to i oświadczył,że oni nie chcą głoso-
wać na listę wiejską,lecz na miejską i pTMgHycw*dztmńrtmgm|mm 
dlatego proszą,abym przyjechał koniecznie sam osobiście,a 
oni przygotują wiec.Zaznaczył tylko,że powinienem wziąć z so-
bą jeszcze kilku innych dobrych mówców,bo socjaliści i ludo-
wcy są u nich bardzo silni i mogą albo rozbić wiec,albo prze-
prowadzić swoją rezolucję.Wobec tak gorącej prośby nie mogłem 



odmówić i przyrzekłem przyjechać. 

Kiedy w najbliższą niedziełę zjawiłem się w Puławach 
sam,profesor się przestraszył.Uspokoiłem go,że w takiej sytu-
acji jestem nie pierwszy raz i nie powinien się obawiać,bo 
dam sobie radę.'Siec odbył się w miejscowym kinie,a przybyli 
nan licznie nie tylko zwolennicy obozu narodowego,lecz i 
przeciwnicy.Po zagajeniu i wyborae prezydium wygłosiłem pro-
gramowe przemówienie,utrzymane w tonie jak najbardziej pozy-
tywnym i nieagresywnym.Tym nie mniej zaraz po mnie poprosiło 
o głos aż kilku przeciwnikow,którym go udzielono.Widziałem 
z min,że wywołało to u profesora i innych członków prezydium 
niepokój*Ale osobiście nie speszyłem się tym.Żeby jednak nie 
dopuścić do utrwalenia się wśród zebranych niekorzystnej dla 
nas atmosfery,przyjąłem tę taktykę,że po każdym mówcy prze-
mawiałem i zbijałem jego wywody.Oczywiście,że i moje przemó-

wi* 
wlenia odpowiednio do przedmówcy musiały stawać naardziej de-
magogicznymi i agresywnymi.Przy końcu wiecu przeciwnicy stra-
cili zupełnie fantazję i mogliśmy znaczną większością głosów 
przeprowadzić rezolucję,wzywającą mieszkańców Puław do głoso-
wania na listę Bezpartyjnego Komitetu Wyborczego.Jak okazało 
się później,bez głosów Puław zabrakłoby liście miejskiej kilku 
set głosów dla przeprowadzenia z Lublina jednego posła,któ-
rym zostałem. 

Lista wiejska też nie osiągnęła spodziewanego sukcesu i 
nie udało się przeprowadzić z niej więcej niż jednego posła, 
którym został światły włościanin Andrzej Maj.Duży talent orga-
nizacyjny Wacława Gajewskiego nie był w stanie odrobić w prze-ciągu dwóch miesięcy /.lelki eg o zaniedbania pracy politycznej 
obozu narodowego na wsi. 



wobec braku organizacji,obejmującej odnośne powiaty,byliśmy 

zmuszeni pozostawić indywidualnej inicjatywie miejscowej 
inteligencji narodowej.Oczywiście,że nie mogło to 

przynieść dobrych wyników i stanu tego nie dało się już zmie-
nić we wszystkich następnych wyborach sejmowych.Południowe 
powiaty Lubelszczyzny zostały do końca dwudziestolecia naj-
silniejszą bazą ludowców wszelkich odcieni i socjalistów. 

Ale nie w całej Kongresówce przebieg wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego był taki,jak w Lubelszczyźnie.W sumie ro-
zkład głosów ,które padły na poszczególne polskie listy 
wyborcze w dniu 26 stycznia 1919 roku na terenie Kongresó-
wki był następujący: 

Listy bezpartyjne/później Związek Sejmo^ 
Ludowo-Narodowy/ 45,48 £ głosó? 
Polskie stronnictwo Ludowe „Wy z wolenie" .21,97 
Polska Partia Socjalistyczna óf65 * 
polskie 3 tr. Ludowe „Piast" 2,16 „ 
Polskie Zjednoczenie Ludowe 4,90 „ 
fiarodowy Związek Robotniczy • • • 2,32 „ „ 
Partie • drobne 1,82 „ „ 

Z dniem otwarcia Sejmu Ustawodawczego działalność 
moja przeniosła się głównie do Warszawy. 

Katowice,maj 1960 roku 
Drobne zmiafay zostały wprowadzone w|L975 roku. 

r.yszard Wojdalińsk. 
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